KATALOG TERMOSTATOV
Termostati za brezžično povezavo
z IR paneli Sundirect Plus

Termostati za žično povezavo

Smart 1.0

SD-T4002

Brezžični digitalni termostat
Napajanje: 2 x AA baterĳi
Stenska montaža ali
samostoječ na priloženem
stojalu
Nastavljiv urnik ogrevanja

Podometni vgradni termostat
Napajanje: 220-240 V
Nastavljiv urnik ogrevanja
Žična povezava z IR paneli
Nadometna ali podometna montaža

Brezžična povezava
z IR paneli serĳe Plus

Smart 1.0 Pro

C17 WiFi

Podometni WiFi termostat
Napajanje: 220-240 V
Stenska podometna montaža
Nastavljiv urnik ogrevanja + WiFi
Upravljanje preko telefona

Podometni vgradni termostat
Napajanje: 220-240 V
Nastavljiv urnik ogrevanja
Žična povezava z IR paneli
Podometna montaža
Upravljanje preko telefona

Brezžična povezava
z IR paneli serĳe Plus

SmartPlug

SD-T4001

Priključni WiFi termostat
Napajanje: Vtičnica, 220-240 V
Hiter in enostaven priklop
Nastavljiv urnik ogrevanja + WIFI
Upravljanje preko telefona

Klasični priključni termostat
za v vtičnico
Enostavna uporaba
Napajanje: Vtičnica, 220-240 V

Brezžična povezava
z IR paneli serĳe Plus

Ogrevanje notranjih prostorov
Udobno

Varčno Pametno

Termostat
Smart 1.0
Sundirect Smart 1.0 je brezžični termostat, zasnovan za delovanje v kombinacĳi z infrardečimi grelnimi
ploščami Sundirect serĳe Plus, s katerimi se poveže direktno, brez vmesnikov. Ker deluje na baterĳe, je
lahko prostostoječ in ga uporabljate kot daljinski upravljalnik ali pa ga pritrdite na steno. Termostat deluje
tako, da IR grelno ploščo brezžično vklopi, če je temperatura v prostoru nižja od želene, in izklopi, ko je
dosežena želena temperatura.
S termostatom Smart 1.0 lahko sedaj popolnoma nadzirate vaše ogrevanje in z našimi edinstvenimi
naprednimi funkcĳami prihranite pri energĳi. Termostat omogoča klasično ročno nastavitev temperature
ali nastavitev dveh različnih urnikov ogrevanja: enostavno nastavitev 5+2 ter prilagodljivejšo nastavitev za
vsak dan v tednu posebej. Kljub moderni zasnovi zaslona na dotik je uporaba enostavna. En termostat
Smart 1.0 lahko upravlja več IR grelnih plošč v istem prostoru. Termostat Smart 1.0 ima 5-letno garancĳo.
Značilnosti:

Specifikacĳe:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Moderna zasnova zaslona na dotik
Enostavna namestitev
Nastavljiv urnik ogrevanja
Počitniški način
Prilagodljiv zagon
Prostostoječa postavitev

Napajanje: 2 x baterĳi AA
Upravljanje grelne plošče: brezžično
Delovna temperatura: 5-30 °C
Velikost: 86 x 123 x 20mm
Frekvenca: radĳska, 433 MHz
Nadzorna razdalja: 35 m brez vmesnih ovir
Povezava z modeli: PE-Plus / IC-Plus / GD-Plus / MD-Plus

Termostat
Smart 1.0 Pro
Sundirect Smart 1.0 Pro je sodobnejša izvedba brezžičnega termostata Smart 1.0 z dodatno možnostjo
WiFi-povezave in upravljanja s pametnim telefonom.
Smart 1.0 Pro smo razvili za naše bolj zahtevne in napredne uporabnike. Posebej primerni so za uporabo v
počitniških objektih, saj ogrevanje lahko vklopimo na daljavo in imamo ob prihodu prostor že ogret.
Termostat Smart 1.0 Pro ima enake značilnosti kot Smart 1.0, vključno z nastavljivim urnikom ogrevanja,
ima pa dodano možnost upravljanja prek aplikacĳe Sundirect iz katerekoli naprave iOS ali Android.
Združljiv je z vsemi infrardecimi grelnimi plošcami Sundirect serĳe Plus. En termostat lahko povežete z
več ploščami v istem prostoru in jih istocasno upravljate z mobilno aplikacĳo. Termostat Smart 1.0 Pro mora
biti prikljucen na elektricno omrežje. WiFi-funkcĳa deluje le tam, kjer se lahko poveže z internetom
brezžicno. Termostat Smart 1.0 Pro ima 5-letno garancĳo.
Značilnosti:

Specifikacĳe:
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Moderna zasnova zaslona na dotik
Enostavna namestitev
Nastavljiv urnik ogrevanja
Tehnologĳa “odprto okno”
Prilagodljiv zagon
Pocitniški nacin
WiFi-nadzor prek mobilne aplikacĳe

Napajanje: 220-240 V ali preko USB-kabla
Upravljanje grelne plošce: brezžično
Delovna temperatura: 5-30 °C
Velikost: 86 x 123 x 20 mm
Frekvenca: radĳska, 433 MHz
Nadzorna razdalja: 35 m brez vmesnih ovir
Povezava z modeli: PE-Plus / IC-Plus / GD-Plus / MD-Plus

Termostat
SmartPlug
Sundirect SmartPlug je priključna izvedba termostata Smart 1.0 Pro in ne potrebuje montaže, saj termostat
preprosto vstavite v električno vtičnico. Prav tako ima možnost WiFi-povezave in upravljanja s
pametnim telefonom iz katerekoli napreve iOS ali Android.
SmartPlug smo razvili za naše bolj zahtevne in napredne uporabnike, ki nimajo možnosti podometne
montaže. Zasnovan je za hitro uporabo po nakupu, brez dodatnih električarksih in gradbenih del. Posebej
primeren je za tiste uporabnike, ki bi termostat primarno upravljali preko aplikacĳe.
Termostat SmartPlug ima enake značilnosti kot Smart 1.0 Pro, vključno z nastavljivim urnikom
ogrevanja. Združljiv je z vsemi infrardecimi grelnimi plošcami Sundirect serĳe Plus. En termostat lahko
povežete z več ploščami v istem prostoru. WiFi-funkcĳa deluje le tam, kjer se lahko poveže z brezžičnim
internetom. Termostat SmartPlug ima 5-letno garancĳo.
Značilnosti:

Specifikacĳe:
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Moderna zasnova zaslona na dotik
Enostavna namestitev
Nastavljiv urnik ogrevanja
Pocitniški nacin
WiFi nadzor preko mobilne aplikacĳe

Napajanje: Vtičnica, 220-240 V
Upravljanje grelne plošce: brezžično
Delovna temperatura: 5-30 °C
Velikost: 118 x 65 mm
Frekvenca: radĳska, 433 MHz
Nadzorna razdalja: 35 m brez vmesnih ovir
Povezava z modeli: PE-Plus / IC-Plus / GD-Plus / MD-Plus

SD-T4002

je digitalni podometni termostat z
nastavljivim programom ter ekranom na dotik, s katerim
regulirate temperaturo v prostoru in s tem prihranite pri
energĳi. Nudi "program 5+2" s 4 časovnimi intervali.
Za lepši izgled lahko kabel skrĳete v steno.

Tehnični podatki:
Izhodna napetost: 230 V
Max. priključna moč: 3600 W/16 A
Nastavitev temperature: 5–35 °C
Natančnost: +/- 0,5 °C
Stopnja zaščite IP: 30
Nastavljiv program 5+2

C17 WiFi

je digitalni podometni termostat v črni barvi z
nastavljivim programom ter ekranom na dotik, s katerim
regulirate temperaturo v prostoru in s tem prihranite pri
energĳi. Nudi program "5+2" s 6 časovnimi intervali z dodatno
možnostjo WiFi-povezave in upravljanja s pametnim telefonom.
Za lepši izgled lahko kabel skrĳete v steno.

Tehnični podatki:
Izhodna napetost: 230 V
Max. priključna moč: 3600 W/16 A
Nastavitev temperature: 5–35 °C
Natančnost: +/- 0,5 °C
Stopnja zaščite IP: 30
Nastavljiv program 5+2

SD-T4001 je osnovni termostat za v vtičnico in je zelo

enostaven za uporabo. Grelno ploščo enostavno priklopite
na termostat. Termostat bo omogočil regulacĳo temperature
v prostoru in s tem prihranek pri energĳi.

Tehnični podatki:
Izhodna napetost: 230 V
Max. priključna moč: 3600 W/16 A
Nastavitev temperature: 5–35 °C
Natančnost: +/- 0,5 °C
Stopnja zaščite IP: 20

IR paneli d.o.o.
041 860 700
info@irpaneli.com
www.irpaneli.com

